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Protokół  z Protokół  z Komisji Edukacji Kultury i Sportu Komisji Edukacji Kultury i Sportu 

z dnia 20 maja  2019 r. z dnia 20 maja  2019 r. 

 Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Andrzej Mentel 

 Obecni na posiedzeniu :

Burmistrz Miasta Beata Zawiła 

Jolanta Dyrka – Kierownik Referatu Polityki Społecznej 

 Obecnych członków  6/7 

 Nieobecna - Beata Marcinkowska 

 Porządek Komisji zgodny z planem pracy 

1. Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

2. Dni Czeladzi 2019 r. 

3. Opiniowanie materiałów sesyjnych 

4. Sprawy rózne. 

Przewodniczacy Andrzej Mentel – witam wszystkich na posiedzeniu komisji.  

Ad. 1.  Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Przewodniczący pochwalił  przygotowany materiał  z  Miejskiej  Bibliotek Publicznej  stwierdził,   że

bardzo dużo się dzieje.  Członkowie komisji nie mieli pytań

Ad. 2. Dni Czeladzi 2019 r. 

Przewodniczacy Andrzej Mentel –  kolejny punkt. Ja mam pytanie jakie koszty będą w tym roku na

organizację  Dni Czeladzi, i czy kabaret Chatelet już u nas nie goscił? 

Zastępca Burmistrza  Beata Zawiła -  koszt Dni Czeladzi 300 tys. zł. Nie tego kabaretu jeszcze u nas

nie było. 

Ad. 3  Opiniowanie materiałów sesyjnych

Przewodniczacy Andrzej Mentel – mamy jeden projekt do zaopiniowania proszę Panią kierownik 

o komentarz. 

Jolanta Dyrka – uchwał podjęta na ostatniej sesji jest już opublikowana i jest już w obiegu. Na

poprzedniej komisji mieliście państwo jeszcze kilka uwag, żeby uwzględnić igrzyska olimpijskie osób

głuchych  oraz o uniwersjady letnie lub zimowe. Dodane są również Komitet Paraolimpijski  oraz

wysokość kwot. Dzisiejszy projekt dotyczy tylko tych zmian , projekt został poddany konsultacjom

one się już zakończyły i teraz przedkładamy go Radzie. 
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Przewodniczacy Andrzej Mentel – czy to z czego będa korzystać mieszkańcy, czy kluby sportowe ,

czy te zmiany będa pokazane w całosci?

Jolanta  Dyrka –  jeśli  zostanie  podjęta  ta  uchwała,  to  ona  przejdzie  dokładnie  taki  sam  tryb  

i w momencie od publikacji po 14 dniach wejdzie w życie. Mamy rok czasu na zmiane uchwał i ich

zmian na stworzenie tekstu jednolitego. 

Przewodniczący Andrzej Mentel – czy ta uchwała zakłada tylko osiągniecia tylko w 2018 

Jolanta  Dyrka –  wnioski  będą  składane  do  31  maja  za  osiągnięcia  osiągnięte  w 2018  roku  ,  

w kolejnym roku do 31 maja będą rozpatrywane osiągnięcia zdobyte w 2019 

Przewodniczący  Andrzej  Mentel  –  z  punktu  widzenia  osiągnięć  sportowych myślę  ,  że  to  jest

troszkę źle rozwiązane. Bo jeśli ktoś w pierwszym półroczu 2019 roku zrobi sukces i np. awansują 

w kwietniu  to muszą czekać do 2020 roku, żeby napisać wniosek o otrzymanie nagrody. Wydaje mi

się, że byłoby lepiej jakbyśmy nagradzali w miarę szybko jeśli jest to możliwe , a nie czekali cały rok.

Jolanta Dyrka – taki jest zapis w uchwale, którą państwo podjęliście ostatnio. Tak jest w większości

miast , że nagrody wypłaca się za zeszły rok. 

Przewodniczący  Andrzej  Mentel  –  możemy  zrobić  inaczej,  żeby  budżet  nam  się  zamknął  ,  że

wnioski z drugiego półrocza składają pod koniec grudnia. 

Jolanta Dyrka – mogą składać, ale będą rozpatrywane w roku następnym. 

Przewodniczący Andrzej Mentel –  moja intencja jest taka nagradzajmy w miarę szybko jeśli jest

taka możliwość. Nie czekajmy całego roku, bo to my tworzymy prawo miejski.  Zastanówmy się

możemy ta jeszcze jedna uchwałę podjąć za miesiąc. Ja jeszcze sobie to przejrzę i zobaczę jak robią

to gminy ościenne. Druga kwestia taka szansa awansu a jednej Ligii do drugiej powinien być przez

nas  nagrodzony  i  przemyślmy  to  ,  żeby  to  nie  była  kwota  300  zł.  Myślę,  że  powinniśmy

przeanalizować terminy i kwoty. 

Ewa Fronczek – u nas to jest tak jakbyśmy komuś dawali prezent urodzinowy za rok 

Zastępca Burmistrza Beata Zawiła – pozwolę się tutaj nie zgodzić, przyznajemy tez stypendia dla

uczniów uzdolnionych i ono jest przyznawane na koniec roku szkolnego bez względu na to , że

sukces był na początku roku szkolnego. Możecie państwo z mienić termin wręczania tych nagród.

Dla mnie to jest jakiś dysonans bo nagradzamy sportowców wielokrotnie, a dzieci tylko raz . 

Przewodniczący Andrzej Mentel –  żeby awansować do wyższej Ligii trzeba grać cały rok po tym

roku uzyskali sukces i co my ich mamy nagrodzić  w 2020 roku. 

Jolanta Dyrka – w podjętej uchwale jest mowa o terminach 
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Przewodniczący Andrzej Mentel – proponuje wycofać projekt z porządku obrad , zajmiemy się tym

tematem na następnej komisji. 

Jolanta Dyrka – po przeanalizowaniu projektu na następnym posiedzeniu komisji, projekt znowu

będzie  musiała  być  poddany  weryfikacji  w  nadzorze  później  odbywają  się  konsultacje,  czyli

najwcześniej uchwała będzie mogła być podejmowana najwcześniej we wrześniu. 

Projekt Nr 67   Komisja NIE wydała opinii 

w  sprawie:  zmiany  uchwały  w sprawie  określenia  zasad  i trybu  przyznawania  i pozbawiania

pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Ad. 4. Sprawy bieżące – brak spraw bieżących 

Przewodniczący Andrzej Mentel – po wyczerpaniu porządku zamykam posiedzenie komisji 

Przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu 

 

   Andrzej Mentel 

W załączeniu:

Lista Obecności 

Protokół napisano dnia  ………… 

Protokolant: Joanna Kwarciana

Protokół umieszczono w BIP ……………
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